
KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená niže uvedeného dne podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Smluvní strany:

1. Objednatel: 3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3, příspěvková organizace
Sídlo: Malé náměstí 2287/3, 350 02 Cheb
Zastoupený: Mgr. Pavel Černý, ředitel školy
IČO: 70987165

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

2. Dodavatel: BOXED, s.r.o.
Sídlo: Velflikova 4, 160 00 Praha
Doručovací adresa: Jenečská 1304, 273 51 Unhošť
Zapsán: v cbchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 107167
Zastoupený: Ing. Luděk Heinz, jednatel společnosti
IČO: 27243842
DIČ: CZ27243842
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 1041024652 l 5500

l.
Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek dodavatele dodat objednateli řádně a včas níže popsanou
věc/dílo, čemuž odpovídá povinnost objednatele tuto řádně dodanou věc/dílo převzít a zaplatit
dodavateli sjednanou cenu této věci/díla podle ČI. Ill. smlouvy.

2. Objednatel u dodavatele objednává věc/dáo včetně všech souvisejicích služeb v rozsahu
vyjmenovaném v příloze č. 1 - Nabídka.

íl.
Doba a místo plnění

1. Dodavatel se zavazuje věc/dílo objednateli dodat nejpozději do 31. 5. 2022.

2. Místem dodáni předmětu smlouvy je sídlo objednatele: Malé náměstí 2287/3, 350 02 Cheb.

III.
Cena a platební podmínky

1. Smluvní strany sjednávají cenu věci/díla ve výši 342 942,15 Kč bez DPH, 414 960,00 Kč vC. DPH.

2. výše a sazba DPH je vypočtena a vyfakturována dle platných právních předpisů ke dni
zdanitelného plněni (tj. den převzetí věci/díla).

3. Cenu uhradí objednatel na základě faktury, která bude dodavatelem vystavena do 15 kalendářních
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dnů ode dne zdanitelného plnění (tj. den převzetí věci/dila) a doručena objednateli. Cena bude splatná
na účet dodavatele uvedený v této smlouvě.

4. Doba splatnosti faktury se sjednává do 15 dnů od dne doručení objednateli. Povinnost zaplatit
smluvenou cenu je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, Dodavatel je povinen na faktuře uvést správné identifikační
Udaje objednatele.

6. Nedodrženi uvedených požadavků opravňuje objednatele k vrácení faktury s tím, že doba splatnosti
počne běžet ode dne doručeni opraveného daňového dokladu objednateli.

IV.
Ostatní ujednání

1. Vlastnické právo přechází na objednatele okamžikem převzetí věci/dila.

2. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny předmětu smlouvy za každý den
prodlení při nedodcženf závazku dodavatele dodat věc/dílo v terminu sjednaném v článku ll. smlouvy,
a to se splatností do 14 dnů od vystaveni faktury.

3. Objednatel a dodavatel se zavazují, že veškeré obchodní a technické informace, které jim byly
svěřeny smluvním partnerem, nezpřÍstupni třetím osobám bez písemného souhlasu druhé smluvnf
strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely než pro splněni svých závazků z této smlouvy.

V.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

2. Dodavatel bere na vědomí, že objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona
č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a dále se smluvní strany dohodly, že objednatel uveřejní tuto
smlouvu, v zákonem stanovené lhůtě, v registru smluv.

3. Dodavatel je povinen v souladu se zákonem o finanční kontrole, nařízením Komise (ES , kterým se
stanovi prováděcí pravidla k nařÍzenľ Rady (ES) a v souladu s dalšhni právními předpisy Cr a es
umožnit výkon kontroly všech dokladů vztahujkích se k realizaci předmětu plněni této smlouvy.

4. Právni vztahy mezi smluvními stranami neupravené touto smlouvou se řIdi příslušnými
ustanoveními občanského zákoníku ve znění účinném ke dni uzavření smlouvy.

5. Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno dodavatel.

6. Součásti této smlouvy je příloha č, 1 - Nabídka.

V Chebu Ej S"" 2022
Za objednatele:,

3. základní škola Cheb, Malé náměstí 3
příspěvková organizace
Mgr. Pavel Černý, ředitel školy

G - b" .
V Praze 2022
Za doda"&k'ED, s.r.o,

BOXED, s.r.o.
Ing. Luděk Heinz, jednatel společnosti
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příloha č. 1 - Nabídka

NABÍDKA ČÍSLO 22ZBX01478

POPIS MNOŽSTVÍ JECDENNOAT:::Á DPH CELKOVÁ CENA

Acer TravelMate Spin BI 42,000 ks 9 795,00 21 % 411 3900,00 KČ
Hybridní notebook 2v1, displej 11,6" lPS hd s širokým
pozorovacím úhlem, Intel Celeron N4120, 2.6 GHz,
čtyřjádrový, operační paměť 4 GB, uložiště 128 GB eMMC, lx
USB 3.0, lx USB 2.0, lx HDMI, lx Headset/Speakerjack,
baterie 3200mAh 4-celi Li-ion s výdrží až 13 hodin, hmotnost
1,50 kg, operační systém Windows 11 Pro, záruka 24 měsíců.

PremiumCord Adaptér USB 3.0 A - USB-C M/F 42,000 ks 85,00 21% 3 570,00 KČ

Celkem bez DPH 342 942,15 KČ

DPH 21% 72 017,85 Kč

Celkem včetně DPH 414 960,00 KČ

BOXED, s.r.o.
Velf1íkova 4
160 00 Praha 6

lČ 27243842
DIČ CZ27243842
č.ú.: 1041024652 l 5500

Tel./fax: +420 222 268 500
obchod@boxed.a
http://www.boxed.cz


